
ZAKAJ BOSTE OBOŽEVALI SVOJA
LAMINATNA TLA QUICK-STEP?

Z laminatom Quick-Step lahko ustvarite resnično izjemen dom in uživate v tem, ko veste, da je
ustvarjen za življenje...

1. ŠIROKA MOŽNOST IZBIRE
Quick-Step ima prava tla za vse prostore. Deske in ploščice. Široke in majhne. Moderno in klasično.
Za vsak prostor obstajajo tla Quick-Step - tudi za vašo kopalnico.

2. HITRO POLAGANJE

Polaganje tal Quick-Step je povsem enostavno, zahvaljujoč široko poznanemu, patentiranemu klik
sistemu Uniclic. Ta sistem je uporabniku zelo prijazen in veliko hitrejši ter trajnejši od drugih s istemov.
Polaganje je enostavnejše, tudi v najmanjšem kotu prostora.

3. ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE
S tlemi Quick-Step je vzdrževanje čistoče tal resnično enostavno.
Umazanija se ne more kopičiti, saj ima laminat zalito površino.

4. TALNO GRETJE? NI PROBLEMA

Laminatna tla je mogoče kombinirati s talnim gretjem in hlajenjem.
S pravilno podlago in pri plavajočem polaganju tal je kombinacija
tal Quick-Step in talnega gretja povsem mogoča.

5. DO 10-KRAT BOLJ ODPORNO NA PRASKE
Zgornja plast laminatnih tal Quick-Step ima izredno zaščitno plast 
Scratch Guard, zato lahko sedaj dlje časa uživate v čudovitih tleh 
naravnega videza. Zahvaljujoč tej izredno odporni, patentirani 
zgornji plasti so laminatna tla Quick-Step do 10-krat bolj odporna
na mikropraske kot tla brez zaščite Scratch Guard.

6. ODLIČNA ODPORNOST NA UDARCE
Pri podjetju Quick-Step svoje visoko kakovostne jedrne HDF 
plošče izdelujejo sami. Skupaj z zgornjo plastjo Scratch Guard 
so vaša tla kar najbolje zaščitena pred padajočimi predmeti, 
visokimi petami, itd.

 



7. VODOODPORNO
Vodoodporna lepljena nosilna plošča in natezna trdnost (prednapetost) 
klik sistemov nudita izjemno zaščito pred površinsko vlago, kot so 
na primer razliti napitki.

8. PRIJETNO POLN ZVOK

Trde osnovne plošče, ki jih uporabljajo pri tleh, so optimizirane za
vsakdanjo uporabo in skupaj s podlogo Quick-Step dajejo poln in
prijeten zvok.

9. BREZ BLEDENJA BARVE
Laminatna tla Quick-Step pri izpostavljenosti običajnim stopnjam 
(sončne) svetlobe ne zbledijo. Zato lahko brez skrbi prestavljate
pohištvo brez tveganja barvnih sprememb na vaših tleh.

10. BREZ NADLEŽNE STATIČNE ELEKTRIKE

Vsaka tla Quick-Step so obdelana s patentirano, trajno antistatično 
površino, ki pomeni konec nadležnim elektrostatičnim nabojem in 
privlači veliko manj prahu kot druga tla.

11. DO 25 LET GARANCIJE

Pri podjetju Quick-Step v tla vložijo veliko energije, znanja in predanosti.
Kot dokaz te predanosti imajo laminatna tla serijsko 25-letno
garancijo*.

* OPOMBA:
Z uporabo rešitev, ki niso pristne rešitve Quick-Step, lahko poškodujete tla. V tem primeru garanci ja,
ki jo ponuja Quick-Step, ni več veljavna.
Svetujemo vam, da uporabljate samo rešitve Quick-Step, ki so zasnovane in preizkušene posebej
za uporabo s tlemi Quick-Step.

* OPOMBA:
Laminatna tla Quick-Step Creo in Classic imajo 20-letno garancijo.

 


